
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Škola a trieda: ............................................................................................................................... 

Počet bodov: .............................. 
 

 

1. *Roztrieď nasledujúce morské prúdy do skupín: 

Východoaustrálsky,  Kanársky,  Kurošio,   Západoaustrálsky,  Ojašio 

a) teplé: ...................................................................................................................................... 

b) studené: .................................................................................................................................. 

 

2. *Doplň chýbajúce pojmy:  

Zarezávaním rieky do podložia na hornom toku vznikajú doliny v tvare písmena ...........  .  

Keď  rieka opúšťa hornatý terén a vteká do roviny, stráca rýchlosť aj silu unášať materiál. Ten sa 

postupne ukladá a na tomto mieste vzniká n............................ k................... . Na dolnom toku 

mávajú rieky spravidla veľmi malý sklon a často vytvárajú kľukaté zákruty - 

...................................... . Ich prerezaním a následnou  zmenou koryta hlavného toku rieky vznikne 

m...................... r........................ . Pri ústí do mora rieka ukladá vlečený materiál, ktorý postupne 

vytvára kopu či kužeľ vynárajúci sa nad hladinu. Rieka sa tak začína rozvetvovať do ramien 

a vzniká ...................................... . 

 

3. V nasledujúcich tvrdeniach zakrúžkuj správny údaj. 

a) V Poprade je Slnko na oblohe na poludnie najvyššie dňa:  

21.6.        22.12.      23.9.          20.3. 

b) Príliv a odliv sa pravidelne striedajú po: 

 12 hodinách  6 hodinách        18 hodinách   24 hodinách 

c) Najväčší podiel na zložení vzduchu má: 

vodík   kyslík   sodík   dusík 

d) Pojmom šelf sa označuje: 

 pevninový svah         pevninový prah       stredooceánsky chrbát oceánska panva  

e) Severne od severnej polárnej kružnice vanie vietor: 

severný           západný   východný  pasát 

f) Úrodné červené pôdy sú charakteristické pre: 

savany                    listnaté lesy  stepi   tundry 

 



4. Nasledujúce pojmy doplň tak, aby vznikli logické trojice. Každý z pojmov môžeš použiť iba raz: 

Amazonka,  tundra,  vádí,  Grónsko,  vačkovce,  Níl,  dažďový les,  step 

a) ....................................... -               Austrália                  - ...................................... 

b) ....................................... - ............................................. -          rovník  

c)             púšť                     - ............................................. - ...................................... 

d) ......................................  - ............................................. -              tuleň 

 

5. Ázia je najväčší svetadiel / kontinent (správnu odpoveď zakrúžkuj). Jej pobrežie obmýva zo 

severu ................................................... oceán, na východe ...................................... oceán a na juhu 

...................................... oceán, do ktorého vybieha niekoľko veľkých polostrovov (napíš 3 z nich): 

............................................................................................................................................................ . 

 

6. Z rozhádzaných hlások poskladaj názvy štátov USA: 

a) E R B A K S A N  .........................................   

b) N O T  N A M A  ......................................... 

c) S N I C I  N S O W  ......................................... 

d) M Y G I W O N  ......................................... 

 

7. Pri každej z dvojíc vypíš to vesmírne teleso, ktoré sa nachádza bližšie k Slnku: 

a) Mesiac alebo Jupiter .........................................   

b) Mars alebo Saturn  ......................................... 

c) Merkúr alebo Mesiac ......................................... 

d) Mesiac alebo Venuša ......................................... 

e) Saturn alebo Jupiter  ......................................... 

 

8. Z tabuľky vyber správne čísla a doplň ich do viet (pozor, niektoré čísla môžu zostať nezaradené): 

2 655 149 6 378 

510 6 44 

2 24 4 

 

a) Polomer Zeme je ...................... km. 

b) Rozloha súše je ...................... miliónov km
2
. 

c) Najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít, má nadmorskú výšku ...................... m. 

d) Na Zemi je ...................... kontinentov. 

e) Rozloha Ázie je približne ...................... miliónov km
2
. 

f) Príliv možno pozorovať ...................... krát za deň. 

g) Jedno otočenie Zeme okolo svojej osi trvá približne ...................... hodín. 

 

9. Čo znázorňujú uvedené značky v turistickej mape? Vyberaj z týchto objektov:  

kaplnka, zrúcanina, jaskyňa, kostol, pomník, hotel 

a)  .......................  b)  .......................  c)  ....................... 
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